MENSAGEM DA PRESIDENTE

Decisões
Há alguns dias, vi nas redes sociais duas postagens que me chamaram a atenção. A
primeira era a ilustração de um diálogo que dizia:
– Nossa, como você está mudada... O que aconteceu?
– Tomei decisões (foi a resposta).
E a outra postagem dizia: “Nada muda se você não mudar...”.
Essas citações me levaram a refletir sobre a nossa iniciativa para fazer escolhas ou
tomar decisões. Parece algo simples, mas na verdade é bem mais difícil e complexo quando
envolve outras pessoas que, por assim dizer, dependem das nossas decisões.
Tomar decisões, muitas vezes, significa mudar: o plano, a forma, o método, o
conteúdo e, até mesmo, o resultado.
Tomar decisões exige coragem, comprometimento, perseverança e uma boa dose de fé
e otimismo.
Tomar decisões é tão difícil quanto perdoar... Uma vez que, para perdoar, precisamos
nos prontificar a mudar nossa forma de ser, ver, agir e conviver com o próximo.
Mudanças, decisões e recomeços podem ser coisas difíceis de realizar, mas,
felizmente, nunca estamos sozinhas.
Nesses momentos de dúvidas e incertezas ou em qualquer situação de nossa vida,
podemos nos dirigir a Deus em oração e buscar orientação.
“Orai sem cessar” (1Ts 5.17 – ARC); “Confia ao Senhor as tuas obras, e teus
pensamentos serão estabelecidos” (Pv 16.13 – ARC).
Tenhamos corações contritos e arrependidos, e persistência e determinação na oração
para que Deus nos guie de acordo com a sua vontade.
Pois é... nada muda se você não mudar... O dia da mudança é hoje, a hora da mudança
é agora.
Que Deus nos abençoe para que, assim como recebemos, também compartilhemos
perdão, vida e salvação através da continuidade de nosso trabalho de missão, onde e na
forma que ele nos permitir.
Que permaneçamos sempre firmes e “servindo ao Senhor com alegria”!
Abraços,
Marli Pooch Wiedmann
Presidente da LSLB 2018-2022
Texto publicado na Revista Servas do Senhor,
edição 241 (abril/maio/junho 2021)

